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Ansökan om verksamhetsbidrag
och lokalt aktivitetsstöd
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Tekniska förvaltningen
Verksamhetsbidrag (söks 1 gång/år)
Ansökan lämnas in senast 25 februari eller 25 augusti
beroende på föreningens verksamhetsår
Lokalt aktivitetsstöd (söks 2 ggr/år)
Ansökan lämnas in senast 25 februari och 25 augusti

Skickas till:

Kristinehamns kommun
Tekniska förvaltningen
681 84 Kristinehamn

Obligatoriska uppgifter
Förening, namn
Gatuadress

Postnummer och -ort

Postgiro

Bankgiro

Uppgiftslämnare (namn)

Telefonnummer dagtid (även riktnummer)

Kontaktperson (den person som är föreningens informationsmottagare), namn Telefonnummer dagtid (även riktnummer)
Senaste verksamhetsberättelse, fastställt/preliminärt bokslut (balans- och resultaträkning) samt revisionsberättelse för föregående år ska
bifogas ansökan. OBS! Om dessa handlingar saknas kan vi inte handlägga er ansökan.
Antal aktiva ungdomar (7-25 år) under verksamhetsåret, flickor

Antal aktiva ungdomar (7-25 år) under verksamhetsåret, pojkar

Antal aktiva ungdomar räknas vid verksamhetsårets slut. Med aktiva ungdomar menas de som deltagit i föreningens verksamhet vid minst 10 tillfällen.
Föreningens totala medlemsantal, antal

Där av ungdomar 7-25 år, antal

Lokalt aktivitetsstöd
Närvarokort nummer

Antal aktivitetstillfällen avser tiden, datum
Ålder

Flickor, antal

Pojkar, antal

7-12 år
13-16 år
17-20 år
21-25 år

Som underlag för ansökan gäller närvarokorten
Underskrift Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). Kristinehamns kommun är liksom andra myndigheter skyldig att
enligt offentlighetsprincipen på begäran lämna ut en inkommen handling om uppgifterna i handlingen inte är hemliga med stöd av bestämmelse i sekretesslagen.
Ort och datum

Namnteckning

Ordförande, namnteckning

Namnförtydligande

Kassör/sekreterare, namnteckning

Namnförtydligande

KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress

6 A. Tekniska förvaltningen
681 84 Kristinehamn

E-post

tekniska@kristinehamn.se
Besöksadress

Uroxen
Kungsgatan 30

Telefon

0550-880 00 vx

Fax

0550-105 90

Bankgiro

110-0213

Organisationsnr

212000-1868
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Verksamhetsbidrag och lokalt aktivitetsstöd
Bidraget syftar till att ge föreningen en grundtrygghet för verksamheter som den bedriver för barn och ungdomar 7 – 25
år. Bidraget utgår med ett fast belopp, enligt trappmodellen, för varje aktiv ungdom boende i Kristinehamns kommun,
samt som aktivitetsstöd. Med aktiva ungdomar (7 – 25 år) menas de som deltagit i föreningens verksamhet vid minst 10
tillfällen det senaste verksamhetsåret.
Ansökan om verksamhetsbidrag inlämnas en gång per år, senast 25 februari eller 25 augusti, beroende på föreningens
verksamhetsår.
10 – 100 medlemmar
101 – 200 medlemmar
201 – och uppåt

55 kronor/medlem och år
45 kronor/medlem och år
25 kronor/medlem och år

Bidraget är uträknat enligt trappmodellen:
Exempel: 137 aktiva ungdomar =

55 kronor x 100 st medlemmar =
45 kronor x 37 st medlemmar =
Summa

5 500 kronor
1 665 kronor
7 165 kronor

Ansökan om lokalt aktivitetsstöd inlämnas 2 gånger per år, senast 25 februari och 25 augusti. Lokalt aktivitetsstöd utgår
från antalet aktivitetstillfällen per deltagare i åldern 7 – 25 år.
Aktivitetsstöd
7 – 12 år, flickor och pojkar
13 – 16 år, flickor och pojkar
17 – 20 år, flickor och pojkar
21 - 25 år, flickor och pojkar

4 kronor
4 kronor
4 kronor
4 kronor

Vid anmodan ska föreningen kunna uppvisa närvarokorten samt en medlemsförteckning innehållande namn, adress och
födelsedatum. De redovisade uppgifterna kontrolleras genom stickprov.
Obligatoriska uppgifter är namn, adress, telefon och post- och/eller bankgironummer till föreningen samt namn och
telefon till uppgiftslämnare och kontaktperson vad gäller förfrågningar om föreningen. Detta för att tekniska
förvaltningen alltid ska kunna ha ett aktuellt föreningsregister. Vid ej ifyllda uppgifter återsänds ansökan till föreningen
vilket medför en försening av utbetalning.

